
Adatkezelési Tájékoztató 

A piacfelügyelői pozíció betöltésére beérkező állás pályázatokban foglalt személyes adatok kezelése tekintetében az 

Igazgatóság az alábbi tájékoztatást adja:  

 

1. Adatkezelő adatai:   

név: Óbuda- Békásmegyer Piac Igazgatóság 

székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.  

kapcsolat: info@bekasipiac.hu 

képviseli: Krébesz Dániel, Igazgató 

2. Kezelt személyes adatok köre: 

a pályázó  
- neve, 

- iskolai végzettsége,  

-korábbi munkahelyei,  

-szakmai tapasztalatai,  
-szakképesítése /amennyiben van/ 

-email címe 

- telefonszáma, 

A fenti adatok közlését elvárja a pályázatok kiírója, annak érdekében, hogy a pályázat elbírálható legyen.  

Amennyiben a pályázó a fent elvártakon túlmenően további adatokat ad meg, azok kezelésére a jelen tájékoztatóban 

foglaltak irányadók.  

3. Az adatkezelés jogalapja:  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről /GDPR/ 6. cikk (1) e), figyelemmel a NAIH/2018. évi 

beszámolójában foglaltakra /ld. konkrétan 36. oldal, utolsóelőtti bekezdés/  

 /GDPR 6. cikk e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;/ 

4. Az adatkezelés időtartama:  

Az Igazgatóság a pályázatban foglalt személyes adatokat a pályázat beérkezésétől kezdődően a pályázatok elbírálásáig, 

de legkésőbb 2022. február 28-ig kezeli. A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázat a 335/2005. /XII.29./ 

Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül iktatásra, illetve a vesztes pályázatok helyreállíthatatlan törlésére 

kerül sor.  

4. Az adatkezelő részéről a pályázatban foglalt személyes adatok megismerésére jogosult:  

- Krébesz Dániel, Igazgató 
- Lukács Robin, Piacüzemeltetési vezető 

5. Az érintett adatkezeléshez fűződő érintetti jogait a GDPR III. fejezete szabályozza.  

6. Az érintett jogorvoslathoz fűződő jogai:  

Az Igazgatóságtól tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Óbuda- Békásmegyer Piac Igazgatóságnak 

címzett megkeresésével (postai úton 1033 Budapest, Mozaik utca 7., elektronikus úton info@bekasipiac.hu). 

 Az Igazgatóság a tájékoztatást díjmentesen biztosítja.  

 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11., +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.  

 Ezen túlmenően jogában áll személyes adatai védelméhez fűződő jogai érvényre juttatása érdekében a lakóhelye 

/tartózkodási helye/ vagy az Igazgatóóság székhelyes szerint illetékes törvényszéknél pert indítani abban az esetben, ha 

megítélése szerint a Társaság személyes adatait az EU-s vagy a nemzeti jogszabályok megsértésével kezeli.  

Budapest, 2022. január 18.  

 

Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság 

mailto:info@bekasipiac.hu

